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KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING FOR 2010.
Arkivsaksnr.: 11/35540
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret er tilfreds med at enhetslederne viser miljøansvar og at det har vært en positiv utvikling i
miljøbevisstheten på enhetsnivå.
3. Bystyret er tilfreds med at målsettingen om 3 % reduksjon i forbruk ble nådd samlet sett for
kommunen.
4. Bystyret tar til orientering at enkelte enheter (sykehjem, andre bygg) sliter med å nå målene og ber
rådmannen vurdere tiltak som kan bidra til mindre energiforbruk også for disse enhetene.
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Bakgrunnen for bestillingen er at Trondheim kommune ble miljøsertifisert etter ISO-14001 den 9.2 2006
for sin sentrale miljøstyring. ISO-standarden har som krav at miljøstyringen skal gjennomgå både ekstern
og intern revisjon. Bystyret besluttet 31.8.2006, sak 88/06 at Trondheim kommunerevisjonen skulle
forestå den interne revisjonen. Trondheim kommunerevisjon har derfor for femte år på rad, etter bestilling
av Kontrollkomiteen, undersøkt om hvordan miljøstyringen i Trondheim kommune fungerer.
Fakta
I denne miljørevisjonen har revisjonen fokusert på følgende problemstillinger og vurderingskriterier:
1.

I hvilken grad har rådmannen fulgt opp miljøstyringen i 2009?
• Miljømål skal implementeres i rådmannens styringssystem
• Miljømål skal konkretiseres
• Miljømål skal rapporteres

2. I hvilken grad har enhetene i Trondheim kommune fulgt opp miljøstyringen i 2010?
• Miljøutfordringer skal være kjent
• Farlig avfall skal håndteres
• Miljøtiltak skal være iverksatt
• Rapportering skal gjennomføres
Trondheim kommunerevisjon har basert sine vurderinger på de krav som ligger i standarden for
miljøstyringen (ISO- 14001) og politiske vedtak.
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For å belyse temaene har Trondheim kommunerevisjon som det fremgår av vedlagte rapport bedt om
informasjon fra rådmannen og sendt ut spørreskjema til enhetslederne i Trondheim kommune.
I rapporten fra Trondheim kommunerevisjon fremgår det at:
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Etter revisjonens vurdering har rådmannen ivaretatt miljøstyringen ved at konkrete og målbare
miljømål er tatt inn i kommunens plan- og styringssystem. Miljøarbeidet er forankret i kommunens
styringssystemer gjennom kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens handlingsdel med
økonomiplan og årsbudsjett og videre konkretisert i enhetsledernes lederavtaler.
Rådmannen har stilt krav til at alle enheter skal ha miljøhandlingsplan, den er nå en integrert del av
lederavtalene.
Rådmannen har rapportert om miljømål og måloppnåelse med et eget kapittel i kommunens
årsrapport – Status for miljøbyen Trondheim.
Enhetsledere rapporterer om enhetens miljømål i forbindelse med resultatrapporteringen av
lederavtalene. Denne rapporteringen systematiseres av rådmannen.
Kommunen har oppnådd målsettingen om 3 prosent energireduksjon i kommunale bygg.
Måloppnåelsen for 2010 ble 3,7 prosent. Måloppnåelsen var best for skoler, barnehager og
idrettsbygg, mens sykehjemmene og andre bygg (administrasjonsbygg, kulturhus, bibliotek, rådhus
etc.) hadde en heller svak måloppnåelse.
Noen enhetsledere opplyser imidlertid at dårlige, trekkfulle bygg bidrar til økt energiforbruk og gir
lite motivasjon for energisparing.
Undersøkelsen viser at enhetslederne har mange innspill til miljøstyring, og miljø er et område som
mange enhetsledere synes er viktig. De største miljøutfordringene er knyttet til papir- og
energiforbruk. Undersøkelsen viser at flere enheter fortsatt har problemer med tosidig utskrift på
grunn av gamle skrivere. Etter revisjonens vurdering bør rådmannen vurdere tiltak for utfasing av
eldre skrivere.
Undersøkelsen viser at det er behov for en klargjøring og innskjerping av rutiner og regelverk for
håndtering av risikoavfall og medisiner i virksomhetene innen helse- og velferd. Forholdet er også
omtalt i forvaltningsrevisjonsrapporten: 05/2011 – F: Trondheim kommunes håndtering av
farlig avfall.
Undersøkelsen viser at 99 prosent av enhetslederne oppgir at de har iverksatt et eller flere
miljøtiltak. Det mest brukte tiltaket er knyttet til papirreduksjon og energisparing.
Standarden for miljøstyring legger til grunn at kommunen har etablert prosedyrer for oppfølging av
miljøstyringen for å sikre at den er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfull. Undersøkelsen viser at
nesten samtlige enhetsledere rapporter til rådmannen på miljø. De fleste rapporteringene skjer
gjennom lederavtalen. .
Undersøkelsen viser at både enhetslederne og ansatte er blitt mer miljøbevisste. De fleste
enhetslederne mener lederavtalens fellesmål nr 3 om miljøansvar er svært relevant for den
virksomheten de driver. I forhold til undersøkelsen i 2008 tyder resultatene på en positiv utvikling.
Enhetslederne er i dag mer miljøbevist, det gjelder for alle tjenesteområdene.

Konklusjon
Saken legges med dette frem til videre behandling og vedtak.

Kontrollkomiteens sekretariat, 01.08.2011
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Kari Aarnes
sekretariatsleder
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
- Rapport 06/2011- F: Miljøledelse i Trondheim kommune. Kontroll av kommunens miljøstyring for
2010.
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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